ĐỀ CƢƠNG ÔN TÂP HKI MÔN CÔNG DÂN 9

Câu 1: Điền Từ. (1 điểm)
Em Hãy điền từ còn thiếu vào chỗ trống sao cho phù hợp.
...........(1)là say mê nghiên cứu,......(2)để tạo ra những giá trị về .........(3),
tinh thần hoặc tìm ra cái mới, cách giải quyết mới mà không bị gò bó phụ thuộc
vào.........(4)
1......................
2..................
3.......................
4.................................
Câu 2. Nối câu. (1 điểm)
Hãy nối các thông tin ở cột A với các thông tin ở cột A sao cho phù hợp.
A
B
1. Những nghề
a. Bát Tràng, Vạn Phúc, Đông Hồ...
2. Những làng nghề
b. yêu nƣớc, hiếu học, đoàn kết...
3. Những truyền thống c. bún bò Huế, mì Quảng, bánh đa...
4. Những món ăn
e. gốm, dệt lụa, đúc đồng, sơn mài...
1 nối.......
2 nối.......
3 nối.......
4 nối.......
Câu 3: Em hãy nêu các yếu tố cần thiết để làm việc có năng suất, chất
lƣợng, hiệu quả?
Phải tích cực nâng cao tay nghề, rèn luyện sức khỏe tốt, lao động tự giác,
tuân theo kỉ luật lao động, luôn năng động, sáng tạo.
Câu 4:Thế nào là năng động, sáng tạo?Bản thân em đã làm gì để thể
hiện tính năng động, sáng tạo?
Năng động là tích cực, chủ động, giám nghĩ, giám làm.
- Sáng tạo là say mê nghiên cứu, tìm tòi để tạo ra những giá trị mới về vật
chất, tinh thần hoặc tìm ra cái mới, cách giải quyết mới mà không bị gò bó phụ
thuộc vào những cái đã có.
Học sinh:
- Luôn tích cực, chủ động, linh hoạt trong học tập, lao động và sinh hoạt
hàng ngày. Không thụ động, phụ thuộc vào ngƣời khác. Luôn có ý thức đổi mới
cách học, cách nghĩ, cách làm, cách tổ chức cuộc sống....
Câu 5: Bạn Nam nói chuyện với Bắc. Nam cho rằng cần ủng hộ chiến
tranh chính nghĩa và chống lại chiến tranh phi nghĩa.
Theo em, suy nghĩ của Nam là đúng hay sai? Vì sao?
- Suy nghĩ của bạn Nam là đúng.
- Bởi vì: chiến tranh chính nghĩa là cuộc chiến tranh vì mục đích giải
phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc, góp phần ngăn chặn chiến tranh, bảo vệ giá trị
của con ngƣời và nền hòa bình thế giới.
Câu 6: Giải quyết tình huống
Sau khi ông M lên làm giám đốc một công ty nhà nƣớc, ông đã đƣa con cháu và
ngƣời thân vào làm việc trong công ty do mình quản lý, dù họ không đủ năng
lực. Hàng ngày ông luôn nhắc nhở các nhân viên của mình phải làm việc một
cách chí công vô tƣ, đặt lợi ích của công ty lên trên lợi ích cá nhân.
Ch: Theo em, ông M có phải là ngƣời chí công vô tƣ không? Tại sao?
Câu 7: Thế nào là tôn trọng và học hỏi các dân tộc khác?

Câu 8: Vì sao phải hợp tác quốc tế?
Câu 9: Em đã làm gì để thể hiện mình tôn trọng và học hỏi các dân tộc khác?
Câu 10: Em hãy giải thích vì sao chúng ta cần phải bảo vệ hòa bình?
Câu 11: Em hãy kể ra 10 địa điểm trên thế thế giới đã từng xảy ra chiến tranh,
khủng bố hoặc xung đột vũ trang gần đây.
Câu 12: Tính đến năm 2020 Việt Nam đã có quan hệ ngoại giao và kinh tế với
bao nhiêu nƣớc và vùng lãnh thổ trên thế giới?

